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Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Skrillingeskolens støtteforening.

§ 2. Foreningens formål er at tilbyde arrangementer af social karakter og fritidsaktiviteter for
Skrillingeskolens elever.
Foreningens aktiviteter er baseret på medlemmernes indsats.

§ 3. Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig
foreningens formål.
Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler eller efter 2 rykkere ikke har indbetalt
kontingent, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet.
Medlemmet kan anke eksklusionen til førstkommende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i begyndelsen af skoleåret mellem 1. september og skolens
efterårsferie.
På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab.
Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med indbydelse til generalforsamling og skal derfor
være formanden i hænde senest 1. september.
Indkaldelsen skal finde sted med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelse kan ske ved at brev sendes med eleverne hjem, via skolens intranet eller ved rundsendelse af Email ifølge medlems liste.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.
Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret.
Beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræver dog vedtagelse med flertal på 2/3 af
de fremmødte.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
mindst 25% af medlemmerne skriftligt anmoder derom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær
generalforsamling kan kun behandle de forslag, der har foranlediget dens indkaldelse.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at anmodningen er kommet formanden i
hænde.

§ 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
Valg af dirigent.
Årsberetning.
Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer lige år og 3 medlemmer ulige år).
Valg af 2 suppleanter.
Valg af revisor.
Fastsættelse af kontingent.
Eventuelt.

§ 6. Foreningens bestyrelse
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer
Bestyrelsens medlemmer er på valg hvert andet år. Der vælges 2 i lige år og 3 i ulige år
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamllingen med formand,
næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper blandt foreningens medlemmer.
De 5 bestyrelsesmedlemmer suppleres med en lærer/ pædagog/medhjælper og en suppleant for denne
valgt af pædagogisk råd.
Bestyrelsen afholder som minimum 3 møder årligt.

§ 7. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af
formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren underskrive alene.

§ 8. Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§ 9. Regnskab og økonomi.
Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august.
Det revidere regnskab udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling
Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted,
når revisoren ønsker det.

§ 10. Ved beslutning om foreningens opløsning træffer den besluttende generalforsamling afgørelse om
anvendelse af foreningens midler til gavn for skolens elever.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den

